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Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: komplektētu privāto ieguldījumu 

un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti  

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. septembra rezolūcija par Komisijas 2016. gada 

30. jūnija deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu 

produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos 

standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, 

pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes 

nosacījumiem; (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2016)03999) („deleģētā regula“), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regulu (ES) 

Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu 

produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu, 

10. panta 2. punktu un 13. panta 5. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) 

Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza 

Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko 

izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), 

groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK, kā arī 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, 

ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza 

Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK, 

– ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu (RTS) projektus, ko Eiropas uzraudzības 

iestāžu apvienotā komiteja 2016. gada 6. aprīlī iesniedza saskaņā ar 10. un 56. pantu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un 

(ES) Nr. 1095/2010, 



 

 

– ņemot vērā Komisijai adresēto vēstuli, ko Ekonomikas un monetārās komitejas 

priekšsēdētājs 2016. gada 30. jūnijā nosūtīja Komisijai, un Ekonomikas un monetārās 

komitejas priekšsēdētāja 2016. gada 12. jūlija vēstuli, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas rezolūcijas priekšlikumu, 

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 3. punktu, 

A. tā kā ir svarīgi, lai patērētājiem sniegtā informācija par ieguldījumu produktiem būtu 

salīdzināma, jo tas sekmē vienlīdzīgus konkurences apstākļus neatkarīgi no tā, kāda 

veida finanšu starpnieks minētos produktus piedāvā vai pārdod; 

B. tā kā attiecībā uz ieguldītājiem būtu maldinoši kredīta risku izslēgt no apdrošināšanas 

produktu riska kategorijas aprēķināšanas; 

C. tā kā vēl ir jāprecizē daudzu iespēju produktu sistēma, jo īpaši attiecībā uz pārvedamu 

vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) fondiem piešķirto skaidro 

atbrīvojumu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014; 

D. tā kā Komisijas pieņemtajā deleģētajā aktā ir trūkumi attiecībā uz gaidāmo rezultātu 

scenāriju aprēķināšanas metodiku un tādēļ tas neatbilst prasībai saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 1286/2014 sniegt informāciju, kas ir „precīza, godīga, skaidra un nemaldinātu 

ieguldītājus“ un jo īpaši attiecībā uz dažiem PRIIP neliecina, ka ieguldītāji varētu 

zaudēt naudu pat nelabvēlīga scenārija gadījumā un pat saistībā ar produktiem, kuri ir 

regulāri radījuši zaudējumus ieteicamajā minimālajā turēšanas periodā; 

E. tā kā deleģētajā regulā trūkst detalizētu norādījumu par “izpratnes brīdinājumu”, tādēļ 

pastāv nopietns risks, ka šis elements pamatinformācijas dokumentā visā vienotajā tirgū 

var tikt īstenots nekonsekventi; 

F. tā kā Parlaments joprojām uzskata, ka saskaņā ar papildu RTS pilnvarām būtu jāīsteno 

turpmāka standartizācija attiecībā uz to, kad ir izmantojams izpratnes brīdinājums; 

G. tā kā, ja netiek izdarītas nekādas izmaiņas, pastāv risks, ka deleģētajā regulā paredzētie 

noteikumi ir pretrunā tiesību aktu garam un mērķim, proti, sniegt privātajiem 

ieguldītājiem skaidru, salīdzināmu, saprotamu un nemaldinošu informāciju par PRIIP; 

H. tā kā 2016. gada 30. jūnija vēstulē, ko Ekonomikas un monetārās komitejas 

priekšsēdētājs nosūtīja Komisijai, Parlamenta sarunu grupa lūdza Komisiju izvērtēt, vai 

nebūtu jāatliek Regulas (ES) Nr. 1286/2014 īstenošana, 

1. izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu; 

2. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā regula 

nevar stāties spēkā; 

3. aicina Komisiju iesniegt jaunu deleģēto aktu, kurā būtu ņemti vērā iepriekš minētie 

ieteikumi;  

4. aicina Komisiju apsvērt priekšlikumu atlikt Regulas (ES) Nr. 1286/2014 piemērošanas 

dienu, nemainot nevienu citu 1. līmeņa noteikumu, lai nodrošinātu netraucētu to prasību 

īstenošanu, kas izklāstītas minētajā regulā un deleģētajā regulā, un izvairītos no 



 

 

1. līmeņa piemērošanas, kamēr nav stājušies spēkā RTS; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un dalībvalstu valdībām un 

parlamentiem. 

 

 


